
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062: الشريط رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 062-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 ( 00:00:37. (  القبر عذاب عن الك�م - 1

 ( 00:02:36(  ؟ عينان & ھل - 2

 ( 00:08:47(  ؟ خمور فيھا التى المطاعم في ا-كل حكم ھو ما - 3

 ( 00:10:40(  ؟. حنيفة أبي ا4مام على ك�م - 4

 ( 00:15:56(  ؟ البيت في جماعة النساء ص�ة حكم ما - 5

 الجميع يصلي حتى ينتظروا أم اHخرون بھم يلحق ثم توضأوا الذين يصلي فھل الوقت يخرج أن وخفنا جماعة في كنا إذا - 6
 ( 00:18:23(  ؟.

 ( 00:19:48(  ؟. الطبقات حسب الرجال ترتيبه في حجر ابن ضابط ماھو - 7

 ( 00:22:47(  ؟ الوضوء ينقض الممسوح خلع ھل - 8
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 
 إىل العلم نكل ولذلك, دليال له جند مل ما وهذا, آخر بشكل فهو, القول من بد ال كان إذا ... : الشيخ
  .عامله

   اجلميع على يقع قربال عذاب أن على واجلماعة السنة أهل اتفق: يقول, النووي مثال يذكر ما فهو : السائل
  ؟ ...

  .بالتفاصيل نتدخل ال لكن, هذا نقول حنن : الشيخ
  .امللكني؟ سؤال عند يعلم ال كذلك, جسد أي إىل, الروح ورد : السائل



  ... كان كما يزال ال ألنه, اجلسد نفس إىل الرد بأن يقطع أن ممكن : الشيخ
  ... بطن يف اآلدمي أكل ولو: السائل
, اجلسد يستلزم هذا, بدنه نصف إىل الروح وتعود, ُجيلس أو َجيلس بأنه نصوص عندك ناه فيه آه : الشيخ

  .أعلم اهللا بعد فيما أما
  واحلرق؟ : السائل
 مدى واجلحيم النعيم لكن, واحدا مساقا يكون, والسؤال باجلواب يتعلق فيما يعين, كله كذلك : الشيخ
  . أعلم اهللا هو كيف السنني

  
  ؟.املسألة يف قولكم إيش, هللا العينني تإثبا قضية : السائل
  .العينني إثبات : الشيخ
  هذا؟ يقال هل يعين, عينان هللا يقال أن يعين, نعم : السائل
  .طبعا : الشيخ
  !عينان؟ له يقال : السائل
  .ذلك من أكثر يقال أن والنقاش اخلالف أظن هو أما, معلوم : الشيخ
  ؟.ال أم عينان له هل هذا هو اخلالف وأظنه, أقصده الذي هذا ليس حال كل على, أظن ما واهللا : السائل
  ؟.عيون له أن خالف يف ما : الشيخ
  ؟.غريهم مع أم واجلماعة السنة أهل بني : السائل
  .السنة أهل طبعا : الشيخ
  ؟.عينني  هللا أن يقال هذا على, حقيقة أذكر ما اآلن واهللا: السائل
  .طبعا : الشيخ
 كنت يعين, هذا يف متوقف وكأنك سألوك اإلخوان بعض أن أذكر كأين, ال أم واهم أنا أدري ال : السائل

  .هذا بغري تفيت
  .متجمعة غري األفكار كانت إذا ممكن : الشيخ
  ؟.العينني إثبات دليل شو طيب: السائل
  .الدجال حبديث لذلك يستدل أن ميكن : الشيخ
, املخالفة مفهوم باب من االستدالل هنا: قائل قال لو طيب ؟.) بأعور ليس واهللا, أعور هو(  : السائل
  هللا؟ الصفة إثبات يف, بالعقيدة حجة يعين املخالفة ومفهوم



  ؟.هنا املخالفة مفهوم وجه شو : الشيخ
 عني له واألعور,  ) بأعور ليس ربكم إن( , عينان له وجل عز اهللا أن على االستدالل هنا يعين : السائل
  .هنا استداللك هذا, عينان وله, بأعور ليس بأنه ةباملخالف يأيت يعين, واحدة
  ؟ األحكام بني ذاك حني الفرق إيش, كذلك هو : الشيخ
  ؟.االستدالل يف : السائل
 وإذا, العقائد يف واملتواتر اآلحاد أحاديث بني من تقرير قاعدة على, فيه التساؤل يرد هنا الفرق : الشيخ
 بدها لكن كويسة وضعتها اليت السرتة هذه-. هنا كذلك, هجناومن الجتاهنا بالنسبة وارد غري هذا كان
  -  صالة.... االحتياط  باب من هذا ؟ هيك تظل

  ... : السائل
  . ... والعادة اجلهل : الشيخ
  الكل سيد... تبعهم الشيخ... مصطفى امسه...: السائل
 من شيئا يعرفوا ما جهلة ايكونو  هؤالء الغالب يف!  العقول على سيطروا الناس كيف أكرب اهللا : الشيخ
  . ويستعبدوهم بالناس يتحكموا ذلك مع, الدين

  
  ؟.غريها وجود مع, مخور ا يوجد اليت املطاعم يف األكل حكم عن مسألة طرح اإلخوان بعض يف : السائل
  ؟.غريها وجود مع : الشيخ
  .نعم: السائل
 إال للمسلم جيوز فال, وغضبه اهللا ابعذ فيها حيل أماكن دخول ألنه, اجلواز عدم يف نشك ال : الشيخ

  .مارا
  ؟ املاشي على يشرتي: السائل
  . احلال ماشي ما غريها يف مادام : الشيخ

  
  ؟... سيارة بضاعة يشرتي: السائل
 روايات كل عن عينيه أغمض ..., التاريخ وأنصف حنيفة أيب عن كتب حنفي شفت ما ... : الشيخ
, والدارقطين اخلطيب مثل يف واللمز للغمز ويتعرض, حنيفة أيب يف مواتكل ملا فيهم مغمز ال الذين األئمة
 للغمر جمال ال, متقدمون أئمة هؤالء مع أنه يعرف ألنه, يتنطع ألن محلته احلديثية املذهبية العصبية وهذه
 ماماإل بني يفرقون ما, أنفسهم قرارة أو ذوام يف شك بال وهم, إطالقا لذكره يتعرضوا فما, إطالقا منهم



 وبني, اإلمام يف تكلموا الذين املتقدمني من غريهم أو املبارك بن اهللا عبد أو أمحد اإلمام بل البخاري
 أبا أن دام ما, حنيفة أليب لتضعيفهم قيمة ال مجيعا أم حيث من, وحنوهم واخلطيب كالعقيلي املتأخرين

 ال والطلبة بل العلماء مجهور أن ونيعرف لكن, الكل سيد الليلة مسعنا ما حسب وهو, الكل فوق حنيفة
  .هيك ملثل يتعرضوا ما ولذلك, املتقدمني األئمة هؤالء يف الطعن منهم يقبلون
 حنيفة أبا ألن, بأمسائهم يصرحوا اللي, املتأخرين هؤالء كالم مثل كالمهم هؤالء أن يفهم الباحث لكن
 ما الرواية بعلم يتعلق فيما حنيفة أيب يف الطعن ألن, يتومهون ما من أبسط املسألة أن واحلقيقة, املطاعن فوق
 الذهيب اإلمام وذكروا, احلافظ حنيفة أبو ... أنه, هذه والعصبية اجلاهلية احلماقة فليدع, حفظه يف إال هو

  . حافظ هو إذن التذكرة يف ذكره, الضاللة على متام تعينهم عم هذه
  ... حبث عنده ... : السائل
   مطبوع : الشيخ
 اليت األحاديث يف جرى يعين الظاهر هو: قال, حبثه عن هذا األخ يذكر... مطبوع أنه اعلم ما : السائل
 الطريقة هذه قال والدراسات املقارنات هذه ومن, غريه مبرويات وقرا, عليها وقف يلي حنيفة أبو رواها
 هذا يعين, األقوال هذه مع يقةالطر  هذه: قال, وكذا واالستقراء بالتتبع ؟ ضعيف أم ثقة هو هل الراوي ملعرفة

   ؟.الناحية هذه على نركز أن على يدل أال
 هناك ليس أقول, إليه ينسب فيما شك ال له, ال, معروفة أحاديث له ليست حنيفة أبا أن يعين ... : الشيخ

 دةاملا يف يرجع اإلنسان بدو وين يعين, والنقد البحث هذا مثل عليها يشرع أن ميكن ما ... حنيفة أليب
 بن حممد إىل تنسب اليت بالذات الكتب هذه هل... يوسف وأيب الشيباين احلسن بن حملمد فاآلثار, هذه

 هذا مثل يطرقها الزم نقطة فهذه, احلنفية فقهاء بطريقة أو احملدثني بطريقة عنهما مروية, يوسف وأيب احلسن
   ... حديثيا حبثه كان إذا, الباحث

  
  ... األشرطة هذه اهدانا... املصريني الشباب ... : السائل
  .... صالة لكل باستطاعته اليس : الشيخ
   طبعا : السائل
   أخرى مرة السؤال عدا : السائل
  ؟.البيت يف للنساء اجلماعة صالة حكم إيش : السائل
  .فضيلة : الشيخ
  ؟. بأس فيه ما, واعتيادها : السائل



  .بأس يف ما : الشيخ
 احلقيقة يف, األطفال مع اجلماعة يصلوا, اجلماعة تقصد عندنا بصري يعين... فاضية أو مشغولة ...: السائل

  ؟.عليه واملداومة هذا استمرار أعرف أن أريد شيء نفسي يف  وقع
  .ختاف فال, يستمروا يقدروا راحيني مش ببشرك أنا : الشيخ
  .شيء أو مرحلة متر ممكن طبعا, ماشيني لآلن واهللا : السائل
  : السالم عليه كقوله, بالصالة عالقة هلا ليس, عامة نصوص فيه خيفاك ما اجلماعة على احلض ألن : الشيخ

 صالة( : السالم عليه كقوله, اجلماعة بصالة خاصة نصوص عندك بعدين,) الجماعة على اهللا يد( 

 عائشة صالة وذاك هذا مع عندك مث. احلديث آخر إىل ) ... وحده صالته من أزكى الرجل مع الرجل
 الشك من, ابتدعت ما مسنونة فهذه, غريها أو هي الصالة وتقيم, وتؤذن, وسطهن فتقف, إماما ساءبالن
  .النفس يف هذا

, والصالة للوضوء اجلميع استعد وما, الوقت ينتهي وكاد, الصالة وقت أول فاتنا يعين, جمموعة كنا : السائل
  ؟. وقتال خرج ولو ينتظر أم, يلحق من ويلحق للصالة استعد من فيصلي
   ؟.اجلماعة كان وين : الشيخ
  ؟.كيف : الشيخ
  .مثال سفر يف : السائل
  .يصلى ال : الشيخ
  ؟.اجلماعة عشان,  الوقت خرج ولو ينتظرون : السائل
  ؟.الصبح يف ؟.مثال وقت أي : الشيخ
  .نعم : السائل
  .ال : الشيخ
  .إحلاق ويلحقونه, مستعد هو من يصلي : السائل
  ... والعصر الظهر كانت إن أما : الشيخ
  ... وقتها خرج ما دام ما يعين : السائل
 يكون قد أحيانا لكن, اصطالحه هذا يعين, األوىل املئة بعد ما األوىل املائة قبل ما معروف ... : السائل
 من مثال يكون أو, األوىل املئة قبل مثال وفاته فتكون, اخلامسة أو الرابعة من أنه عنه يذكر مثال الراوي

 فيه ممكن, كيف عرفت ما, الضابط إيش, االصطالح يف الثانية املئة بعد أو األوىل املئة بعد ووفاته اسعةالت
  ... باحلافظ خاص اصطالح أو معني ضابط



 تابع أدرك مثال كان إذا, تبعهم الشيوخ اعتبار يالحظ هو ألنه, ضابطا له أعلم ما هذا مثل : الشيخ
 ما يعين, هكذا نازل وأنت, تابعي عن روى أنه دام ما, بدقة الوفاة سنة إىل هنا ينظر ال قد, تابعيا التابعي
  .للشيوخ مالقاته كمان يراعي, الوفاة سنة فقط يراعي

  .وفاته عن النظر بغض الطبقة على األكرب الرتكيز يعين : السائل
  .اعلم واهللا الحظته الذي هذا, نعم أي : الشيخ
 على يستدرك كان أحيانا, اللطيف عبد الوهاب عبد معروف طبعا, هذا التقريب على املعلق : السائل
  .حمله يف احلافظ كالم واحلقيقة, الثالثة أو الثانية من بل ال: يقول, الرابعة من أنه واحد يذكر مثل, احلافظ
  .  االعتبار من وجه له ما ال ... : الشيخ
  . شكرا : السائل
  . أهال : الشيخ
  العشاء وقت... : السائل

   ؟ الوقت دخل : يخالش
  ؟ األذان تسمعون : السائل
 حلديث, نعم: اجلواب ؟.يصلي فهل وخلعهما, وضوؤه ينتقض ومل عليهما مسح كان إن ...أحيانا : الشيخ
  .علي

  اجلوربني لبس أعاد مث, عليهما مسح أن بعد طهارة على اجلوربني خلع, الصورة نفس يعين : السائل
  ... نفسه هو : الشيخ

  ؟ ميسح أن جيوز ال التأكد باب من : السائل 
  .نعم أي. كذلك وهو : الشيخ
  ... : السائل
  .الوضوء يعين بالطهارة الطهارة املقصود حنن : الشيخ
 ما, هكذا أو, أخرى مرة لبسهما مث, ميسح ومل ... أن دون خلعهما أنه علي حلديث بالنسبة : السائل
  ؟. فهمت
  ؟. تستفيت أم تروي اآلن أنت : الشيخ
 أيب بن عليا أن قرأت مما فهمته ما أو تعاىل اهللا رمحه طالب أيب بن عليا أن أظن كنت, أسأل أنا : السائل
  .أعتقده كنت ما هذا, وصلى وخلعهما عليهما ومسح, اجلوربني لبس عنه تعاىل اهللا رضي طالب
  ؟.علي سوى شو كيف : الشيخ



  .وصلى وخلعهما عليهما ومسح وضوؤه انتقض: السائل
  ؟.عليهما ومسح وضوؤه انتقض كيف : لشيخا

, وضوؤه انتقض وما وصلى خلعهما مسح وبعدما, اخلفني أو اجلوربني على ومسح توضأ يعين : السائل
 يعين نعليه خلع عندما تعاىل اهللا رمحه طالب أيب بن علي أن هو, آخر شيئا فهمت اآلن, أظن كنت هكذا
  ؟ عليهما ميسح ومل, سهمالب أن بعد وضوؤه انتقض قد  يكن مل, خفيه

 مسح, جوربني وال خفني ال, نعليه على مسح"  كاآليت هو حقيقة علي أثر أو علي حديث هو : الشيخ
, أكثر ال, األثر هو هذا, احلديث هو هذا " إماما بالناس وصلى, فخلعهما املسجد أتى مث, نعليه على

 فاألثر, تروي أم تستفيت عم بسألك أنا ليش, وايةر  هذه ألن, توضأ ما أو بعد فيما توضأ أنه نقول ال فنحن
 خلع أن على يدل األثر فهذا, إماما بالناس وصلى, فخلعهما املسجد أتى مث نعليه على مسح أنه علي عن

  .بس, الوضوء ينقض ال املمسوح
  ؟.وخلعهما جوربني على مسح إنسان أنه قال سأل عاصم األخ اآلن : السائل
 غري على لبسهما ألنه, عليهما ميسح أن جيوز فال غريمها لبس أو لبسهما مث, وضوؤه انتقض ما : الشيخ
  .طهارة
  .حيدث مل إذا يستمر أن له جيوز ولكن, عليهما ميسح أن جيوز ال : السائل
  .علي حديث هو هذا : الشيخ
  ؟.طهارة على لبسهما يلي, اآلن هذا على يعين : السائل
  ؟.األوىل املرة يف أم ةالثاني املرة يف اللي أيهما : الشيخ
  .األوىل املرة يف : السائل
  يصلي أن فله, خلعهما مث, عليهما مسح مث كويس, كامل وضوء على لبسهما, األوىل املرة يف : الشيخ

 فليس غريمها لبس أو فلبسهما إليهما وعاد وضوؤه ينتقض مل فإذا, وضوؤه ينتقض حىت شاء ما خلعهما بعد
  ... ألنه, فال عليهما املسح يعيد أن أما, وضوؤه ينتقض حىت ييصل, عليهما ميسح أن له

  ... مرات ثالث اعتمر أسبوعني خالل معتمر لو: مسألة أستاذي : السائل
  ؟ يعتمر أين من : الشيخ
  .احلليفة ذي من : السائل
  .له ديدنا ذلك جيعل ما بس, مانعا ذلك من أرى ما, امليقات من خاصة بسفرة كان إذا : الشيخ

  .خريا اهللا جزاك : لسائلا
 من اجلوربني أن يفيد, اجلوربني حديث من العلم أهل بعض يرى يعين, للجوربني بالنسبة شيخ : السائل



  ؟. املعهودات
  ؟.اجلوربني من املعهود يعرفنا أن ألحد وهل! املعهودات : الشيخ
  .هدالع ذلك يف موجودة تكن مل النيلون من الرقيقة هذه يقولون كما : السائل
 اليوم موجودة اللي النعال, ذلك وراء ما ؟.العهد ذلك يف موجود كان إيش لنا يبينوا ان هلم وهل : الشيخ
  . ؟ الزمان ذلك يف موجودة كانت
  .أعلم اهللا : السائل
 اخلفاف أو, عليها وميسحوا القدمية النعال يلبس خليه إذا, موجودة كانت ما قالوا فإن, أعلم اهللا : الشيخ
 يرى كان, النووي عهدة على, عمر منهم السلف بعض أن, الفقه كتب يف يذكر حينما أنه على, ةالقدمي
  ؟ الرقيقان اجلوربان مها فما, الرقيقني اجلوربني على املسح جواز
 أن ومعلوم ؟ التنطع هذا على حيملهم الذي ما ؟ مها شو الغليظني اجلوربني لنا يوصفوا خليهم, نساحمهم حنن

 ال حنن ) شرط مئة كان ولو باطل فهو اهللا كتاب في ليس شرط كل( : يقول كان السالم عليه الرسول
 فرض الشرع ال  صفتهم؟ شو شكلهم شو اخلفني هذين شو لكن, اخلفني على مسح أنه سوى عندنا يوجد
 صفة شو لنا نقلوا ما وكما,  والنعلني اجلوربني على ميسح كان أيضا, ذلك إلينا نقلوا الرواة وال, ذلك علينا

  .النعلني أو اجلوربني
 إذا, عليهما مسح اللي اجلوربني ترى يا: بقول كنت, هناك الناس بعض مع ناقشتها كنت أنا املسألة هذه
 هلك,  المتنطعون هلك( : السالم عليه قوله عموم يف داخلة اللي, هذه احملاصصة بتحاصونا كنتم

 الرسول عليهما مسح اللي اجلوربني شلون دخلك, مبثل مثال نقابلكم حنن ) المتنطعون هلك,  المتنطعون
.  

  ... : السائل
, عالقة وله دخل له هذا أن دراك شو الثاين الشيء وطيب, العالقة يف دخل ليس هذا, ال قال إن : الشيخ
 كانوا ولو, باآللة واليوم بالسنارة كانوا اجلوارب تلك, جديدة فلسفة عندك وبعدين. عالقة له ليس وذاك

 فيه يقع املسائل بعض يف اللي, الفكري اجلمود من هذا, الصنع اختلف ألنه كمان, نظر فيها يعين قيلنيث
 الصورة بني التفريق إىل أوصلهم الذي وهذا, وأمثاله حزم ابن نكت من, الظاهر املذهب من يتهربون من

 ما الصنم هذا ألن, اآليل والصنم ياليدو  الصنم بني يفرقون م يوم يأيت وقد, الفوتوغرافية والصورة اليدوية
  .حنتا حنت

  ... : السائل
  ؟. ماذا يرى العلم أهل من البعض هذا : الشيخ



  .الرقيقني اجلوربني على املسح جيوز ما قضية حبثوا هم بس : السائل
    ؟ الرقيقني اجلوربني حدود هي ما, عارف : الشيخ
  .نعرفه الزم الذي هذا نعم : السائل
  ؟ استاذ يا عليه تسلم حا واحد كل...بيص حيص يف يقعوا راحيني : الشيخ
  واحد السالم ... : السائل
  . خبري عساكم حالكم كيف حالك مش أنت لغريك الكالم هذا أنت مش : الشيخ
 بعدم باألمر, النعلني أو اجلوربني خبلع الوضوء انتقاض على يستدلون يعين العلم أهل بعض شيخنا : السائل

  ؟. البقاء املسح شرط من أم ... ؟.هذا على دليل فيه, احملددة ةاملد يف النزع
 هذا, تعنيه عمن النظر بغض,  مؤاخذة وال هذا الكالم يقول الذي أن شك ال, عجيب فهم هذا : الشيخ
  ؟.عنه تعلم ماذا ؟.ماذا أم للوجوب األمر هذا نسأل ألننا, شيء يف الفقه من ليس

  .وبللوج يقولوا ميكن ما هم : السائل
  . املطلوب هذا هو ؟. يقولوا شو إذا : الشيخ
  ؟.كذلك هو, لالستحباب قوهلم كان إذا : السائل
  .لإلباحة هذا, لالستحباب وليس : الشيخ
  .املدة يكمل أن له يستحب يعين, ميسح أن أراد ملن االستحباب,  ال : السائل
  .نعم أي : الشيخ

   ؟ بأس هذا يف فهل.... يعطي أو معني...العالج مقابل... يشجع ...: الطالب
   ... أهلني باجلميع مرحبا وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم مرحبا : الشيخ

 فال اهللا يهده من, أعمالنا سيئات ومن, أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ, ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
 عبده حممدا أن وأشهد, له شريك ال حدهو  اهللا إال إله أال وأشهد, له هادي فال يضلل ومن, له مضل

  .ورسوله
  


